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حدود سلطة ديوان احملاسبة 

في تنظيم شؤون موظفيه (٤)

على ضوء ما مت ذكره في املقاالت الســابقة بشأن 
التشريعات اخلاصة املنظمة لشؤون التوظف بديوان 
احملاسبة، وكذلك التشريعات العامة بالدولة في هذا 
الشأن، وممارسات الديوان املتعلقة بشؤون موظفيه، 

تتبني لنا ثالثة حقائق:

٭ احلقيقة األولى: في حال جتاوزنا مسألة مدى 
قانونية حتديد اختصاصــات مجلس الوزراء بقرار 
صــادر من املجلس ذاته وليس بــأداء قانونية أعلى 
(قانون)، فإن مجلس الوزراء ال ميلك من التشريعات 
التي متكنه من تنظيم شؤون التوظف بالنسبة لسائر 
موظفي الدولة املدنيني إال في احلدود االستثنائية التي 
نظمها القانون، علما بأن القرارات التي تصدرها اللجنة 

العليا بديوان احملاسبة ليست قرارات استثنائية.

٭ احلقيقة الثانية: هي ان ديوان املوظفني (ديوان 
اخلدمة املدنية حاليا) ال ميلك أي سلطة تتعلق بشؤون 
التوظف إال في احلدود التي وضحها املرسوم بقانون 
(١٥) لســنة ١٩٧٩ بشأن اخلدمة املدنية، وهي ال متتد 
إلى ســلطة مجلس اخلدمة املدنيــة املبينة بأحكامه 
وعلــى وجه التحديد املادة (٥) منه واملتعلقة بإقرار 
وتعديل نظم املرتبات والتي تشمل املرتبات األساسية 
والعالوات الدورية واألجور اإلضافية والبدالت وأي 
مزايــا مادية أو عينية أخرى تتقرر للموظف، والتي 
هــي تعتبر اختصاص أصيل ملجلس اخلدمة املدنية 

دون غيره.

٭ احلقيقة الثالثة: لو أراد املشرع ان مينح ديوان 
احملاسبة سلطة إقرار كل ما يتعلق بشؤون التوظف 
ملوظفي الديوان مبا في ذلك نظم املرتبات، لتمت إعادة 
النظــر في اختصاصات اللجنــة العليا بالديوان كما 
هو احلال في ســلطة مكتــب املجلس مبجلس األمة، 
حيــث منحت الالئحة الداخلية تلك الســلطة ملكتب 
مجلس األمة مبوجب القانون رقم (١٢) لســنة ١٩٦٣ 
وتعديالتها، حيث يختص مكتب املجلس وفق الفقرة 
(ج) مــن املــادة (٣٩) باآلتي: «ان يضع في شــؤون 
املجلس اإلدارية واملالية وموظفيه القواعد واألحكام 
املنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانني واللوائح 
السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصالحيات املقررة 
ملجلس الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة 

املدنية ووزير املالية في ذلك».
وعلــى ضوء ذلك تبرز لنا تســاؤالت مســتحقة 
تستلزم الوقوف عندها للتحقق من مدى سلطة ديوان 

احملاسبة في شأن شؤون موظفيه بالديوان وهي:

٭ هل يجوز تقرير أي استحقاقات مالية إضافية 

لرئيس الديوان بغير ذات األداة القانونية التي قررت 
بها استحقاقاته كما هو واقع احلال حاليا، حيث انه 
بنص القانون يعامل معاملة الوزير من حيث املرتب 

واملعاش وسائر البدالت واملزايا املالية؟

٭ هل يجوز تقرير أي استحقاقات مالية لقياديي 
ديوان احملاسبة (نائب رئيس الديوان، وكيل والوكالء 
املساعدين) بخالف ما مت إقراره مبوجب أحكام املواد 

٣٤ و٣٧ و٣٨ من قانون إنشاء ديوان احملاسبة؟

٭ هل متلك اللجنة العليا بديوان احملاسبة وفقا 
للمادة (٤٧) من قانون إنشاء الديوان أي سلطة تتعلق 
بتنظيم شــؤون موظفيه، وباألخص االســتحقاقات 
املاليــة في ظل وجود مجلس اخلدمة املدنية املنشــأ 
مبوجب املرســوم بقانون (١٥) لســنة ١٩٧٩، والذي 
عقد املشرع له دون غيره إقرار وتعديل نظم املرتبات 

بتفصيالتها وملحقاتها؟

٭ هل ما مت إقراره من استحقاقات مالية وكوادر 
مالية من قبل اللجنة العليا بديوان احملاسبة تستند 
إلى أساس قانوني في إقرار مثل تلك االستحقاقات؟ 
أم يستلزم أخذ موافقة مجلس اخلدمة املدنية املسبقة 
على كل قرار يصدر من قبل اللجنة العليا قبل تنفيذه 

إلضفاء الغطاء القانوني عليه؟ 
ختاما.. وفقا للحقائق والتساؤالت التي ذكرناها 
فــي مقاالتنا، نرى على اجلهــات املعنية التعامل مع 
تلك احلقائق والتســاؤالت بشكل موضوعي وصوال 
إلى قرار بشأن مدى سلطة ديوان احملاسبة في تنظيم 
شــؤون موظفيــه، ومن تلك اجلهــات ديوان اخلدمة 
املدنية وإدارة الفتوى والتشريع ممثلي احلكومة في 
اللجنة العليا، بحيث ال يقتصر دورهم على التصويت 
على قرارات اللجنة وإمنا باتخاذ موقف حيال وجود 
أي قرارات ال تتسق مع القانون، وكذلك وزارة املالية 
وفقا ملا نصت عليه املادة (١٨) من قانون إنشاء ديوان 
احملاسبة باآلتي: «تراجع مستندات وحسابات ديوان 
احملاسبة بواســطة وزارة املالية والصناعة ويخطر 
الديوان مبا قد تسفر عنه هذه املراجعة من مالحظات 
أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان التخاذ الالزم 
بشــأنها طبقا لهذا القانون ويــدرج ذلك في التقرير 

السنوي للديوان».
ومن جانب آخر، على ممثلي مجلس األمة باللجنة 
العليا وهم رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
ورئيس جلنة الشؤون التشــريعية والقانونية، ان 
يكــون لهــم دور رقابي فعال علــى مقترحات ديوان 
احملاسبة بشأن شــؤون التوظف فيه مبا يتسق مع 

أحكام الدستور والقوانني املنظمة في هذا الشأن.

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

أسامة الشاهني: ما سند تعيني ٨٥ مستشارًا 
من جنسية عربية في القضاء والنيابة؟

مرزوق اخلليفة يقترح فتح مركز
خدمة للمواطن في «النسيم»

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة 
لشــؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي، قال 
في مقدمته إن تكويت القضاء الوطني مطلب 
حيوي لتعزيز الســيادة ومتكــني العناصر 
الوطنية وتعزيز االستقالل. وأضاف أنه فوجئ 
املواطنون في مطلع أبريل ٢٠٢١، بخبر تعيني 

٨٥ مستشارا من إحدى اجلنسيات العربية، 
في مرفق القضاء والنيابة العامة.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١- ما السند القانوني لهذه التعيينات؟ وما 
أسبابها العملية؟

٢- ما خطط «تكويــت القضاء الوطني»؟
وما السقف الزمني لذلك؟

تقدم النائب مرزوق اخلليفة باقتراح برغبة 
بفتح مركز خدمة مواطن في منطقة النسيم 
لتســهيل املعامالت على املواطنني، جاء في 
مقدمتــه: تعد منطقتا النســيم والعيون من 
املناطق املأهولة بالسكان مبحافظة اجلهراء إال 
أنهما بحاجة إلى مركز خدمة مواطن وتسهيل 
املعامالت على املواطنني (شؤون اإلقامةـ  املرور 

ـ اجلنسية واجلوازات وحتقيق الشخصية) 
ونظرا النتقال مديرية أمن محافظة اجلهراء 
إلى مبناها اجلديد ولعدم استغالل املبنى، لذا 

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي نصه:
«فتح مركز خدمة مواطن في مبنى مديرية 
أمن محافظة اجلهراء القدمي مبنطقة النسيم 

لتسهيل املعامالت على املواطنني».

أسامة الشاهني

مرزوق اخلليفة

مرشح واحد في اليوم الثالث لـ «تكميلية اخلامسة»
عبدالعزيز املطيري

تقدم مرشــح واحد امس بأوراق ترشــحه إلى اإلدارة 
العامة لالنتخابات، لتسجيل اسمه للترشح لالنتخابات 
التكميليــة املزمع إجراؤها يوم ٢٠ مايو ٢٠٢١ في الدائرة 
االنتخابية اخلامسة، الختيار عضو لشغر مقعد النائب 
املبطلة عضويته بحكم احملكمة الدستورية بدر الداهوم، 
وبذلك يكون إجمالي عدد املرشحني لليوم الثاني ٨ مرشحني.
واملرشــح الذي تقدم بأوراق ترشــحه امس هو عادل 

عادل الشطي خالل تسجيل ترشحهعباس الشطي.

فارس العتيبي: هل يراعى في اختيار
القياديني خبراتهم وقدراتهم التكنولوجية؟

فــارس  النائــب  وّجــه 
العتيبــي ســؤاال الــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح جاء فيه: يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
التحــول  كان  لمــا  ـ   ١
الرقمــي أحــد الثالثة اهداف 
الرئيســية المرجو تحقيقها 
ضمن خطــة الحكومة، فهل 
يراعى في اختيار القياديين 
بالحكومة خبراتهم وقدراتهم 
التكنولوجية وفهمهم لخطة 
التحــول  واســتراتيجية 

الرقمي؟
٢ـ  هل تم عمل استبيانات 
او استطالعات ينخرط فيها 
المواطنون والعامة في سبيل 
بحث تطلعاتهم واحتياجاتهم 
المــراد تحقيقهــا مــن هــذا 

التحول الرقمي؟
االســتراتيجية  مــا  ـ   ٣
التفصيلية لتحقيق التحول 
الرقمي في الكويت؟ وما االطار 

الزمني لتحقيق ذلك؟
٤ـ  ما الخطة الرئيسية في 
التحول الرقمي؟ وما المرحلة 
الحالية؟ وكم تبّقى لالنتهاء 
من التحول الرقمي وميكنة 

الخدمات الحكومية؟
٥ ـ مــا الجهــة المعنيــة 
ومــا  الرقمــي؟  بالتحــول 
مؤهالتهــا وقــدرات الكوادر 
البشــرية والتكنولوجيــة؟ 
وهل هنــاك خطة لبناء هذه 
الكوادر والقدرات على المدى 
الزمنــي القصيــر والطويل 
االمكانيــات  األجــل؟ ومــا 
والقدرات والتقنيات المتاحة 
لتحقيق هذا التحول الرقمي؟ 
وما نقاط العجز والقوة في 
المنظومة المسؤولة عن هذا 
التحول؟ ومــا الخطة لرأب 

التابعــة لها مــع ذكر تاريخ 
انشــائها والجهة التي قامت 
بالتطوير والجهة المسؤولة 
عن الصيانة مع ذكر اهداف 
آلــي  او نظــام  كل منصــة 
والخدمــات التي تقــدم من 
خاللها واالجراءات الداخلية 
التــي تــم تمكينهــا بهــذه 

المنصات؟
١٢ ـ ما الخطة البديلة في 
حال تعطلها او اختراقها؟ وهل 
هناك اي انظمة مساندة للقيام 
بعمل المنصة او النظام في 
حال تعطله او  اختراقه، وما 
تلك االنظمة المســاندة وكم 
يســتغرق من الوقت إلعادة 
تشــغيل الخدمــات في حال 
اختراق النظام أو المنصة؟

١٣ ـ هــل هنــاك دراســة 
عــن  الناتجــة  للمخاطــر 
التحول الرقمي؟ وهل هناك 
دراسة للمخاطر لكل نظام او 
منصة تابعــة للدولة؟ وفي 
حال توافرها برجاء تزويدنا 

بصورة منها.
ـ هــل هنــاك خطــة   ١٤
اســتمرارية عمــل االنظمــة 
والمنصــات تحــت جميــع 

ومختلف الظروف؟
بروتوكــوالت  مــا  ـ   ١٥
وأنظمة الحماية لكل منصة 
ومــا إجــراءات وسياســات 

حماية كل منصة؟
١٦ ـ كيفيــة ومكان حفظ 
المعلومات وسياسة تصريح 
الدخول عليها والصالحيات 
المعطاة إلدخال واسترجاع 

وتعديل المعلومات.
١٧ ـ عدد ووصف وشرح 
كل اختــراق تــم علــى اي 
منصــة او نظــام حكومــي 
عــن كل  الضــرر  ومقــدار 
اختراق وذكر جهة واسباب 

والكيفية التي تم بها االختراق 
وتحديــد حجــم الخســارة 
الماديــة والمعلوماتية وما 
االجــراءات التي تم اتخاذها 
لتفادي اختراقات مماثلة في 

المستقبل؟
١٨ ـ هــل هنــاك تصنيف 
للمعلومات من حيث السرية 
واالهمية وتحديد صالحيات 

الدخول عليها؟
١٩ ـ كيــف يتــم التعامل 
فــي حــال حــذف أو الغــاء 
معلومات من األنظمة وكيفية 

استرجاعها؟
كما سأل فارس العتيبي 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء بالتالي: وافق مجلس 
األمة في جلسته التكميلية في 
المداولة الثانية على تقرير 
الشــؤون الصحيــة  لجنــة 
واالجتماعية والعمل بشــأن 
مشــروع قانــون بتعديــل 
بعض احكام القانون رقم ٦ 
لســنة ٢٠١٠ في شأن العمل 
في القطاع االهلــي بموافقة 
٤٣ عضــوا وعــدم موافقة ١١ 
عضوا من اجمالي الحضور 
٥٤ عضوا، وكان مجلس األمة 
وافق فــي جلســة ٦ مارس 
٢٠١٩ علــى المداولــة االولى 

للتعديالت.
وجاء نــص القانون كما 
انتهــت اليه اللجنــة ووافق 
عليه المجلس كما يلي: مادة 
أولى: يستبدل بنص الفقرة 
االخيــرة من المــادة رقم ٥١ 
وبنــص المادة رقــم ٧٠ من 
القانون رقم ٦ لســنة ٢٠١٠، 
افادتي وتزويدي  لذا يرجى 
باآلتــي: لماذا لــم يطبق هذا 
القانون ولم ينشر في الجريدة 

الرسمية حتى تاريخه؟

فارس العتيبي

العجز والمحافظة وتطوير 
نقاط القوة؟

٦ ـ مــا األهــداف والدافع 
لــدى  الرقمــي  للتحــول 

الحكومة؟
٧ ـ ما االجراءات المتخذة 
لضمان توافر الخدمات بعد 
ميكنتهــا للمواطنيــن غيــر 
القادريــن علــى اســتخدام 
هــذه التقنيات؟ وهل يراعى 
أصحــاب الهمم والمكفوفين 
والصــم والبكم عند تطوير 

هذه المنصات واألنظمة؟
٨ـ  هل تواكب هذا التحول 
الرقمي مراجعة آلليات العمل 
واالجراءات المعمول بها ومن 

الجهة المعنية؟
٩ـ  ما مدى تطور االنظمة 
المســتخدمة مقارنــة بباقي 
دول العالم المتقدمة في هذا 

المجال؟
١٠ ـ ما حجم ما تم انفاقه 
ومــا تم رصــده في ســبيل 
الرقمــي والجهــة  التحــول 

المختصة عن هذا االنفاق.
المنصــات  مــا  ـ   ١١
االلكترونية واألنظمة اآللية 
التي تم انشاؤها والمعمول 
الدولــة  لــدى اجهــزة  بهــا 
والشــركات  ومؤسســاتها 

السويط:  هل تدخلت «األشغال»  في عمل النقابة؟
وجه النائب ثامر السويط 
ســؤاال الى وزير االشــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
الفارس  املعلومــات د.رنــا 
جاء في مقدمته: ان منظمات 
العمل تعد شــريكا اساسيا 
فــي ثالثية االنتــاج كونها 
متثل اهــم عناصره املتمثل 

بالعنصر البشري.
كمــا ان نقابــة العاملني 
في وزارة االشــغال العامة 
حتتــل مكانــة مرموقة بني 
االحتادات والنقابات العمالية 
وصفوف احلركــة النقابية 
الكويتية والعربية وتعمل 
منــذ اشــهارها عــام ١٩٦٤ 
جاهدة على رعاية مصالح 
وحقوق العاملني في الوزارة 
وعلى رفع مستواهم املهني 
والنقابي واملعيشــي بشتى 

التدخل في الشــأن الداخلي 
لنقابة العاملــني في وزارة 
االشــغال العامة؟ اذا كانت 
االجابــة بااليجــاب يرجى 
تزويدي مبــا يفيد ذلك مع 

ذكر النص القانوني.
٢ ـ قيام الوكيل املساعد 
لقطــاع هندســة الصيانــة 
في وزارة االشــغال العامة 
بالتدخل في العمل النقابي 
مــن خــالل جمــع تواقيــع 
بعض العاملني لعقد جمعية 
عمومية وهمية على مجلس 
ادارة النقابــة احلالــي، هل 
ميلك الصالحيــة بذلك؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى 
توضيــح الســند القانوني 
مــع تزويــدي بنســخة من 
كشوف االسماء املوقعة لذلك 

الغرض.
٣ـ  هل التدخل بالشؤون 

الداخلية لنقابة العاملني في 
وزارة االشــغال العامة من 
قبل الوكيل املساعد لقطاع 
هندســة الصيانــة يخالف 
االتفاقيــات الدولية رقم ٨٧ 
لسنة ١٩٤٨ بشــأن احلرية 
النقابيــة و حمايــة حــق 
التنظيم النقابي واالتفاقية 
الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩ 
بشأن تطبيق مبادئ احلق 
فــي التنظيــم النقابي وفي 

املفاوضة اجلماعية؟
٤ـ  هل قام الوكيل املساعد 
لقطــاع هندســة الصيانــة 
العاملــني  بالضغــط علــى 
بالوزارة اعضــاء اجلمعية 
العموميــة العادية للنقابة 
بالتوقيــع في كشــف لعقد 
جمعيــة عموميــة وهميــة 
على ورق ضد مجلس ادارة 

النقابة احلالية؟

ثامر السويط

العمال  الوســائل، ومتثــل 
في االجتماعات واملؤمترات 
احمللية والعربية والدولية.
وطالب تزويده وافادته 

باآلتي:
١ـ  هل هناك نص صريح 
في قانون العمــل الكويتي 
رقم ٢٠١٠/٦ يسمح للوزارة 


